«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Συγγενής
εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε ολοκλήρωσε με επιτυχία στις 23.12.2020 την 24ωρη δοκιμαστική
ηλέκτριση του πρώτου υποβρύχιου καλωδίου που διασυνδέει την Κρήτη με το ηπειρωτικό
σύστημα και το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια διασύνδεση εναλλασσόμενου
ρεύματος παγκοσμίως.
Η ιστορική αυτή στιγμή σηματοδοτεί μια τεράστια επιτυχία για τον Διαχειριστή και τις ανάδοχες
εταιρείες, καθώς ανταπεξήλθαν με αποτελεσματικότητα και τεχνική επάρκεια σε σημαντικές
τεχνολογικές προκλήσεις, υπερβαίνοντας σε μεγάλο βαθμό ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε
αντίστοιχα διεθνή έργα. Σημειώνεται ότι η διασύνδεση απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους έργα:
1.

Δύο υποβρύχια καλώδια 132 χλμ ανάμεσα σε Χανιά και Νεάπολη Λακωνίας.

2.

Υπόγεια καλώδια 42 χλμ σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

3.

Νέος υποσταθμός στην Ανατολική Πελοπόννησο και αναβάθμιση του υφιστάμενου

υποσταθμού στα Χανιά.
Μάλιστα, η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποκαλείται η «διασύνδεση των ρεκόρ» καθώς
πρόκειται:


Για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος
παγκοσμίως (174 χλμ.)



Για τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με
τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (132 χλμ).



Για τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση υψηλής τάσης με τριπολικό
καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE παγκοσμίως (βάθος 1.000 μέτρων).

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές προκλήσεις, καθώς η νέα διασύνδεση
εκτείνεται από τη Μεγαλόπολη έως τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας οκτώ

πόλεις στον σχεδιασμό του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε διαβούλευση με τοπικούς
φορείς και αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οχλήσεις και να
αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις, όπως υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς όπου αυτό
κατέστη δυνατό.
Μόλις η νέα διασύνδεση τεθεί σε πλήρη λειτουργία την άνοιξη του 2021, το 1/3 των αναγκών
της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθεί από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 356 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ).

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

